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Plats  Tid  
Ed129, Eden, Paradisgatan 5, Lund Klockan 17:15 – 19:15 

 
Närvarande: 
Närvaro enligt bilaga Närvarolista 2019-12-10. 
 
§ Ärende  
 
Ordförande för Samhällsvetarkåren Arita Halili hälsar alla välkomna till mötet.  
 
1. Mötets öppnande 
 Mötet förklaras öppet klockan 17:16. 
 
2. Beslut om mötets behöriga utlysande 
 Mötet har utlysts två veckor innan utsatt tid, såväl via e-post som med affischering och  
 Facebookevenemang. Mötet beslutas ha utlysts enligt stadgarna. 
 
3. Adjungeringar 
 Mötet beslutar att adjungera samtliga närvarande. Mötet beslutar därmed    
       
  att Arita adjungeras. 
 
4. Val av mötesfunktionärer 
 

4.1. Val av mötesordförande 
Arita utses till mötesordförande. 
 

4.2. Val av mötessekreterare 
Johanna Hansen utses till mötessekreterare. 
 

4.3. Val av justeringsperson tillika rösträknare 
Stina Udén och Julia Knutsson utses till justeringsperson tillika rösträknare.  
 

5.  Fastställande av dagordning och röstlängd 
 Ordförande föreslår att ta bort punkt 10:3 som handlar om val av firmatecknare. Nathalie och
 Jakob blev valda för ett halvår sedan och ska vara ett halvår till.  En närvarolista skickas runt 
 som även fungerar som röstlängd. Röstlängden fastställs till 17. Sedan beslutar mötet  
  
  att fastställa den föreslagna dagordningen med ändringen att ta bort punkt 10:3. 
 
 

6.  Styrelsens och utskottens verksamhetsberättelser 
 
6.1. Verksamhet 

Alla terminer var representerade på Lundapsykologernas finsittning i höstas. Vi har ingått i 
samarbete med socionomer, kriminologer och BIL. LUPEF kommer utmana oss till slaget om 
Paradiset.  
 
Nathalie redovisar verksamhetsplanen och att vi jobbar med att stärka LP identiteten. 
Anknytningen var uppskattad, det var mycket tryck på aktiviteter. LP var på bokförsäljningen 
och Nathalie och Pär var på internatet. Pär har hållit tre fikan med LP. Vi har fått en ny look (ny 
färg och typsnitt) av Johanna M och Dani som är PR-ansvariga. För att göra LP mer synligt har 
Johanna M jobbat med de sociala plattformarna och fixat med hemsidan, instagram, facebook 
och speakers med QR kod som leder till hemsidan. P005 har fått sig en uppfräschning med pynt 
och vi ska få ljudplattor. Drömmen om en sångbok är igång. Finns workshops och tävling. 
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Policydokumenten har blivit uppdaterade så vi har något att luta oss mot när vi tar beslut. Vi har 
lagt en proposition till stadgarna efter att ha gått igenom varje paragraf för sig. 
  
Jämlikhet: Under hösten har jämlikhets utskottet haft AW-quiz med temat “kvinnor i 
vetenskapen”, filmvisning med pizza, heta diskussioner, bakförsäljning och klädinsamling för 
stadsmissionen 
 
Nätverk: Under hösten har nätverksutskottet haft samarbete med Röda Korset, 
terminsöverskridande lunchhäng, FLOW neuroscience har haft föreläsning om framtida 
depressionsbehandling och medlemmar har fått chansen att prata med en verksam psykolog, 
Frida Hylander håller en bokcirkel om klimatpsykologi. Det planeras en seminarie om 
praktikerfarenheter.   
 
Trivsel: hade sin finsittning i slutet av anknytningen, de ska ha Luciasittning på fredag, de har 
haft två brädspelskvällar (en med Dungeons and Dragons och en med socionomsektionen), de 
har haft en Psychoween fest och bowlat. De gör en insats med att revidera policydokumenten 
kring anknytningen.  
 
Utbildning: har klivit ifrån utbildningsbevakning och format ny definition av utskottet. De har 
haft studiecirklar där man lär av varandra. I framtiden kommer de ha flera symposier och 
föreläsningar om studietekniker. 
 

6.2. Ekonomi 
Ekonomiansvarig Jakob Nilsson går igenom ekonomin för det gångna halvåret. 
Lundapsykologerna har fått bidrag från Institutionen på 21 000 kr.. Det årliga bidraget från 
SESUS ligger på 10 000 kr. Men på grund av administrativt strul från deras sida blev pengarna 
försenade. På grund av förseningen ser det på budgeten ut som vi gick 10 000 kr mer back än 
vad vi gjorde. I nuläget ligger LP back 7 900 kr. Anledningen att vi har gått back är att vi har 
förbrukat pengar på balen och att inköpsgruppen rustade bland annat upp Skinners. 
 
 

7. Revisorns berättelse 
 
Maja är inte närvarande idag. Arita läser upp revisionsberättelsen i Majas ställe. Se revisionsberättelsen från 
kallelsen. Kortfattat föreslår revisorn att styrelsen beviljas full ansvarsfrihet. 
 

8. Beslut om ansvarsfrihet 
 

       Stormötet beslutar  
 
   att  fastställa resultatet och balansräkningen för   
     verksamhetsåret HT18-VT19 
 
   att  bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhet   
     och förvaltning under verksamhetsåret HT18-VT19.  
 
9. Val av ordinarie styrelseledamöter 

 
 
9.1. Val av vice ordförande 

Mötesordförande öppnar för fri nominering. Inga nya kandidater. Valberedningen redogör för 
Pär Bengtssons kandidatur och föreslår sedan Pär som vice ordförande på två terminer.  
 
Pär Bengtsson lämnar mötet 17.42. Han avsäger sig sin rösträtt för det här valet. Röstlängden justeras till 16. 

 
Mötet väljer Pär Bengtsson som vice ordförande på två terminer. 
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Pär Bengtsson ansluter till mötet 17.43. Röstlängden justeras till 17. 
 

9.2. Val av sekreterare 
Mötesordförande öppnar för fri nominering. Inga nya kandidater. Valberedningen redogör för 
Hugo Härmarks kandidatur och föreslår sedan Hugo som sekreterare på en termin.  
 
Hugo Härmark lämnar mötet 17.44. Han avsäger sig sin rösträtt för det här valet. Röstlängden justeras till 16. 
 
Mötet väljer Hugo Härmark som sekreterare på en termin. 
 
Hugo Härmark ansluter till mötet 17.45. Röstlängden justeras till 17. 
 

9.3. Val av informations- och PR-ansvarig 
Mötesordförande öppnar för fri nominering. Inga nya kandidater. Valberedningen redogör för 
Johanna Malmströms kandidatur och föreslår sedan Johanna som informations- och PR-ansvarig 
på en termin.  
 
Johanna Malmström lämnar mötet 17.48. Hon avsäger sig sin rösträtt för det här valet.Röstlängden justeras till 
16. 
 
Mötet väljer Johanna Malmström som informations- och PR-ansvarig på en termin. 
 
Johanna Malmström ansluter till mötet 17.49. Röstlängden justeras till 17. 
 

9.4. Val av ordförande för jämlikhetsutskottet  
Mötesordförande öppnar för fri nominering. Inga nya kandidater. Valberedningen redogör för 
Daniella Ekströms kandidatur och föreslår sedan Daniella som ordförande för 
utbildningsutskottet på en termin.  
 
Daniella Ekström lämnar mötet 17.54. Hen avsäger sig sin rösträtt för det här valet. Röstlängden justeras till 
16. 
 
Mötet väljer Daniella Ekström som ordförande för utbildningsutskottet på en termin. 
 
Daniella Ekström ansluter till mötet 17.54. Röstlängden justeras till 17. 
 

9.5. Val av ordförande för nätverksutskottet 
Mötesordförande öppnar för fri nominering. Inga nya kandidater. Valberedningen redogör för 
Cecilia af Klint Gustafssons kandidatur och föreslår sedan Cecilia som ordförande för 
nätverskutskottet på en termin.  
 
Cecilia af Klint Gustafsson lämnar mötet 17.57. Hon avsäger sig sin rösträtt för det här valet. Röstlängden 
justeras till 16. 
 
Mötet väljer Cecilia af Klint Gustafsson som ordförande för nätverskutskottet på en termin. 
 
Cecilia af Klint Gustafsson ansluter till mötet 17.57. Röstlängden justeras till 17. 
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9.6. Val av ordförande för trivselutskottet 
Mötesordförande öppnar för fri nominering. Inga nya kandidater.Valberedningen redogör för 
Valter Lindecrantzs kandidatur och föreslår sedan Valter som ordförande för trivselutskottet på 
en termin.  
 
Valter Lindecrantz lämnar mötet 18.00. Han avsäger sig sin rösträtt för det här valet. Röstlängden justeras till 
16. 
 
Mötet väljer Valter Lindecrantz som ordförande för trivselutskottet på en termin. 
 
Valter Lindecrantz ansluter till mötet 18.01. Röstlängden justeras till 17. 
 
My Eriksdotter lämnar mötet 18.02. Röstlängden justeras till 16. 
 

10. Val till övriga poster 
 
10.1. Val av revisor 

Styrelsen redogör för Maja Strahts kandidatur och föreslår sedan Maja som revisor för 
Lundapsykologerna för verksamhetsåret HT19 – VT20. Mötet väljer Maja Straht som revisor för 
Lundapsykologernas verksamhet HT19-VT20. 

 
 

10.2. Val av valberedning 
Styrelsen redogör för Josefin Perssons kandidatur och föreslår sedan Josefin som ledamot i 
valberedningen för verksamhetsåret VT20-HT20.  

 
Josefin Persson lämnar mötet 18.08. Hon avsäger sig sin rösträtt för det här valet. Röstlängden justeras till 15. 
 
Mötet diskuterar om vi ska välja i klump. Det finns skilda meningar. Mötet beslutar  
 
 a t t    inte rösta i klump. 
 
Mötet väljer Josefin Persson som ledamot i valberedningen för verksamhetsåret VT20-HT20. 
 
Styrelsen redogör för Sara Pavlovics kandidatur och föreslår sedan Sara som ledamot i 
valberedningen för verksamhetsåret VT20-HT20. Stormötet beslutar att välja Sara som ledamot i 
valberedningen för verksamhetsåret VT20-HT20. 
 
Styrelsen redogör för Amanda Svedbergs kandidatur och föreslår sedan Amanda som ledamot i 
valberedningen för verksamhetsåret VT20-HT20. Stormötet beslutar att välja Amanda som 
ledamot i valberedningen för verksamhetsåret VT20-HT20. 
 
Josefin Persson ansluter till mötet 18.09. Röstlängden justeras till 16. 

 
  
11. Beslut om styrelsens rätt att tillsätta vakanta poster mellan stormöten 

Mötesordförande frågar om det är mötets mening att ge styrelsen rätt att tillsätta tomma poster mellan 
stormöten. Mötet beslutar  

 
 att  ge styrelsen mandat att tillsätta tomma poster. 
 
12. Presentation Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet 

Arita presenterar vad Samhällsvetarkåren gör. De försäkras att studenter har rätt att säga till om sin 
utbildning och de beslut som fattas. Det finns fem heltidspositioner på kåren. De jobbar främst med 
utbildning. Arita jobbar med arbetsmiljöfrågor och att driva kårens och Lunds universitets allians 
frågor mot regeringen. Till kåren kan man komma om man stöter på problem i sin utbildning.  
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13. Presentation Psykologförbundets studentförening i Lund 

Erik berättar om Kongressen som är vart tredje år och där man röstar om valförbundet och styrelsen 
för den perioden. Nästa kongress och val är 2020. Studentmedlemmar har rätt att skicka in motioner 
inför kongressen. Erik uppmanar alla att skicka in motioner. Han uppmanar oss studenter att bli 
medlemmar då mängden medlemmar är lika med fler röster (det är studenter och yrkesverksamma 
psykologer som är medlemmar och röstar).  
 
Erik informerar om nästa PTP-dag. 
 
Erik berättar om föreningens planer för nästa termin. De ska satsa på att skapa inblick i vad man kan 
göra som psykolog genom att bjuda in yrkesverksamma psykologer så de kan berätta vad de gör i sina 
jobb. Erik uppmanar oss att kontakta honom om vi känner någon som har ett intressant yrke som 
psykolog.  

 
14. Genomgång och beslut av propositioner 
        
 §1.3 Syfte 
 
 Allmänna förändringar gällande språk och formuleringar 
 
 §2.3.2. Bildande och upplösande av utskott  
 
Hugo anser att det är ett intetsägande tillägg som inte har praktiskt tillämpning under årets gång. Han 
yrkar på att vi avslår proposition 2.3.2. Nathalie säger att det inte står reglerat någonstans i stadgarna hur 
man bildar utskott. Det har inte gått att starta upp redaktionen för att det inte står i stadgarna att vi får 
starta ett nytt utskott. Nathalie menar att det är till för att förtydliga för oss själva hur vi ska eller inte ska 
göra när det kommer till skapande av utskott. Hugo stryker sitt yrkande.  
 
 §2.3.7. Redaktionens uppdrag  
 
Arita undrar om det är mötets mening att rösta om propositionerna i klump. Mötet beslutar 
 
 att    rösta om propositionerna i klump. 
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att godkänna styrelsens fyra propositioner.

15. Genomgång och beslut av motioner
Inga motioner har kommit in.

16. Övriga ftågor
Inga övdga fuägor

17. Mötets avslutande
Mötesordförande avsluta r mötet 18.23.

J Hansen Arita Halili
Mötesordförande

Udén
Justeringsperson

<.'

ulia
Justeringsperson

//.4/4"/úrL-
Nathalie Reinholds
Ordförande Lundapsykologerna

(
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